
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0000253-45.1999.815.2001
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : MAPFRE Seguros Gerais S/A
Advogado : Susana Lúcia Fernandes
Embargada  : Francisca Medeiros de Queiroz Mello
Advogada     : Camila Taigy Coutinho

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  VÍCIOS
INEXISTENTES.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO.  FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a rejeição do mesmo.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
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restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

MAPFRE  Seguros  Gerais (atual  denominação  da
MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A) interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de
caráter prequestionador, fls. 466/469, contra os termos do acórdão de fls. 454/464 que
negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de fls.
413/428, a qual negou seguimento à Apelação.

Em  suas  razões,  a  recorrente  aduz,  em  resumo,  a
necessidade de manifestação expressa dos arts. 1.464 e 896, do Código Civil de 1916,
bem como dos arts. 767, 265 e 801, do Código Civil de 2002, uma vez que o acórdão
objurgado fala sucintamente acerca da solidariedade. Ademais, alega que não houve,
da mesma maneira, pronunciamento quanto ao art. 20, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual requer o acolhimento dos aclaratórios.

Devidamente  intimada,  a  parte  embargada  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 486.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

De logo, a despeito da inexistência de incoerência ou
omissões no acórdão hostilizado,  observo não haver qualquer vício a ser sanado.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões, quando
este relator consignou, fls. 456/458:

No  caso,  em  comento,  o  ato  ilícito  praticado  pela
CORSEC  Seguros, qual  seja,  fraude, restou
devidamente  caracterizado  quando  ludibriou  o
marido da promovente e o induziu a modificar seu
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contrato  de  seguro  de  vida,  utilizando-se  de
afirmações não verdadeiras.
Com relação a  Vera Cruz Seguradora S/A, “esta  se
beneficiou da atitude ilícita da primeira promovida,
que funcionava como estipulante e trazia para esta
terceira  promovida  os  clientes  que  anteriormente
pertenciam a outras seguradora, recebendo comissão
por essa prática” fl. 310.
Calha transcrever trecho da sentença, de fl. 309:
Após  a  produção  da  prova,  conclui-se  que,
efetivamente,  a  promovente  beneficiária,  e  seus
esposo, forma vítimas de uma fraude.
Acontece que, em decorrência do ato ilícito praticado
pela CORSEC, primeira promovida, objeto, inclusive,
da nota de esclarecimento de fls. 12, a autora acabou
por  não perceber o  valor  da  indenização que teria
direito, caso não tivesse seu esposo, já falecido, sido
ludibriado pela promovida a mudar de contrato de
forma  dissimulada,  o  que  levou  a  um  grande
constrangimento  de  ordem  moral,  que  hoje  se  faz
amparado pela Constituição Federal.
A  nota  largamente  publicada  na  imprensa  e  que
tornou o fato notório à época,  afirma textualmente
que  a  primeira  promovida  era  empresa  não
credenciada e que agiu de forma nefasta, ao difundir
de  forma  inverídica  o  suposto  encerramento  das
atividades da seguradora e de sua venda, cooptando,
assim, os clientes de forma fraudulenta.
No  caso,  os  corretores  da  primeira  promovida
induziram o cônjuge da  promovente  a  transferir  o
seu seguro de vida da empresa Federal de Seguros
S/A, que possuía a mais de dez anos, para a empresa
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Vera  Cruz  Seguradora  S/A,  sob  o  argumento  que
aquela seguradora estava falida. Por conseguinte,  a
autora  como  beneficiária,  só  verificou  a  intenção
maldosa  da  corretora,  após  a  morte  do  marido,
quando do recebimento da indenização, porto que a
CORSEC  alegou  que  o  valor  do  recebimento  do
benefício era de R$ 813,81 (oitocentos e treze reais e
oitenta  e  um  centavos)  e  não  o  de  R$  40.000,00
(quarenta  mil  reais),  como  assegurava  a  apólice
originária. 
De  ressaltar  que  a  primeira  promovida,  em  sua
defesa, não afasta o fato de ter cooptado o esposo da
promovente,  nem  refuta  ter  se  utilizado  das
alegações  de  falência  da  segunda  promovida  para
esse fim; e sequer nega o fato de ter operacionalizado
o contrato  sob os  mesmos indícios  e  benefícios  do
contrato  originário,  o  que  constitui  ludibriar  o
beneficiário de boa-fé; no caso, o cônjuge da autora e,
por  via  reflexa,  a  própria  promovente,  que  é
beneficiária do seguro.
Assim, imperioso o dever de indenizar  em virtude
do ato ilícito cometido pela CORSEC Seguros, bem
como pelos benefícios daquele decorrente, auferidos
pela Vera Cruz Seguradora S/A, não havendo, pois,
ainda que se falar em ausência de solidariedade.

Com  efeito,  esclarece-se  que  o  Julgador  não  está
obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,  analisar  todos  os
argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando  embasá-la  com
fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:
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PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

Logo,  a  pretensão  de  prequestionamento,  requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionado ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 535, do Código de Processo Civil, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 11.465-0 de São Paulo, Relator
Ministro Demócrito Reinaldo.
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A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os  Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  acórdão
combatido  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  quaisquer  dos  vícios  declinados  pelo
insurgente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pela parte inconformada.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
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É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                        Relator
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